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18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Închinare, cor

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Riscul de a te asocia cu Isus

  (Matei  20:1-16)

  Închinare, cor

  PILDELE ÎMPĂRĂȚIEI (5):

  Mesaj: Emil Bartoș

   (Marcu 3:20-35)

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

11:00-12:30 Serviciu divin:   

  Lucrătorii viei 

JOI    

  Închinare

  Mesaj: Ioan Bugnărug

DUMINICĂ 
10:00-10:50 Studiu biblic pe grupe

www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Bulet in duminical AN XX I I|Nr. 39|26.09.2021

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

- Grupa cl. 6+ - Et.II, ultima clasă pe dreapta

Florin Stoica

- Grupa cl. 4-5 - Et. II, a 3-a clasă pe dreapta

La grupa de preșcolari sunt invitați copiii de 

la 3 ani in sus, care pot sta fără părinți. 

Rugăm părinţii copiilor preşcolari să vină şi 

să preia copiii de la grupă la ora 11:00. Vă 

rugăm să fiţi punctuali, pentru a nu perturba 

activităţile din cadrul grupelor. O întâlnire 

cu părinții copiilor și învățătorii de la grupe, 

va fi anunțată în perioada următoare.

rupele de şcoală duminicală își vor 

Gdesfăşura activitatea în fiecare 

duminică, între orele 10:00 - 11:00. 

Sălile în care se desfășoară  întâlnirile se află 

la subsolul mic şi la etajele centrului de 

educaţie:

- Grupa preşcolari - subsol mic

- Grupa cl. 0-1 - Et. II, prima clasă pe dreapta

- Grupa cl. 2-3 - Et. II, a 2-a clasă pe dreapta

ȘCOALA DUMINICALĂ

Întâlnire prezbiteri & diaconi: luni, 

27 septembrie, ora 19:00.

Întâlnirile tinerilor din Biserica 

Betel se vor relua marți, 5 octombrie, 

ora 17.00.

Sărbătoarea mulțumirii: duminică, 3 

octombrie, în cadrul serviciilor de 

dimineață și seară.

La multi ani!,

Sănătate. Dumnezeu să se atingă de toți 

cei care se confruntă cu probleme de 

sănătate, să-i întărească și să nu-i lase în 

deznădejde. Ne rugăm pentru stingerea 

pandemiei, protecție, creșterea rezistenței 

la acest virus pentru locuitori. Ne rugăm 

pentru sistemul sanitar: pentru personalul 

medical și resurse medicale, precum și 

pentru înțelepciune pentru autoritățile 

care iau măsuri.

Școala duminicală.  Dumnezeu să 

binecuvânteze copiii iar învățătorilor să le 

dea inspirație, înțelepciune, dragoste și 

răbdare și să le răsplătească implicarea.

Familiile din România. Să ne rugăm 

pentru păstrarea valorilor creștine în 

definirea și instituirea familiei și oprirea 

legilor care o afectează. Să ne rugăm pentru 

schimbarea atmosferei spirituale din 

familii și pentru ca prezența Duhului Sfânt 

să pătrundă în fiecare casă și să atingă 

fiecare inimă.



STUDIU BIBLIC 26 septembrie

RECUNOAȘTE-L PE DUMNEZEU CREATORUL

Text biblic: Eclesiastul 12:1–14

Tinerețea este un lucru extraordinar, de aceea Eclesiastul îi sfătuiește pe tineri să se bucure de 
ceea ce oferă viața, dar să nu uite că focalizarea pe plăcerile vieții mai mult decât pe valorile eterne 
poate fi o barieră în apropierea lor de Dumnezeu. Mai mult, irosirea tinereții în activități rele și 
lipsite de sens va influența modul în care îți vei trăi bătrânețea. Cel mai bun lucru pe care-l poate 
face cineva este să-L caute pe Dumnezeu din tinerețe și să-I predea Lui întreaga viață. Este de dorit 
să te apropii de Dumnezeu în anii tinereții, când ești plin de energie și poți răspunde provocărilor 
vieții mult mai bine, decât la sfârșitul unei vieți plină de regrete și frustrări (12:2). 

În final, Eclesiastul pune accentul pe responsabilitatea noastră, nu pentru că nimic nu contează, 
ci pentru că absolut totul contează în viață: felul în care ne petrecem timpul, felul în care ne 
raportăm la copiii și nepoții noștri, felul în care ne tratăm soții sau soțiile, felul în care ne facem 
datoria  la locul de muncă, felul în care ne cheltuim banii, felul în care ne raportăm la oamenii din 
jur și la Dumnezeu. Dumnezeu va judeca în final calitatea vieții fiecărui om în raport cu Hristos.

Căutarea oricărui om după înțeles în viață ar trebui să se soldeze cu înțelegerea scopurilor lui 
Dumnezeu, pentru că El a creat o ordine și un înțeles al vieții, indiferent dacă noi vedem sau nu 
acest lucru. Recunoașterea existenței lui Dumnezeu ne ajută să găsim un scop și un înțeles în 
viață. Dacă cineva crede în Dumnezeu, atunci el se confruntă cu un Dumnezeu suveran, care nu 
este impresionat nici de vorbăria noastră, nici de ritualurile sau promisiunile noastre. Dumnezeu 
ne întâlnește în cartea Eclesiastul ca și Creator, ca Suveran, ca înțelepciune infinită, ce nu poate fi 
obiectul investigației noastre, ci mai degrabă subiectul credinței noastre. 

Deoarece viața este plină de nedreptăți, paradoxuri și perplexități, omul trebuie să 
privească la Dumnezeu Creatorul pentru a găsi scop și înțeles în viață. Scopul nostru 

în viață trebuie să fie teama de Dumnezeu și păzirea poruncilor Lui.

Cartea Eclesiastul prezintă căutarea omului după semnificația vieții, după cel mai bun lucru în 
viață. De-a lungul timpului, cei mai înțelepți oameni s-au întrebat, asemenea lui Solomon, dacă 
există un summum bonum în viață. Platon a declarat că acesta este cunoașterea. Aristotel a 
sugerat o viață bine echilibrată, starea fericită a medianei între cele două extreme. Epicur și alți 
filosofi au fost convinși că răspunsul este plăcerea. Eclesiastul explorează toate posibilitățile și, 
făcând astfel, exprimă frustrarea experimentată de fiecare dintre cei care încearcă să găsească 
sensul vieții excluzându-L pe Dumnezeu din ecuația vieții lor. Înțelepciunea, plăcerile și munca 
nu oferă, în ele însele, satisfacție durabilă. 

2. Pot să îi ierte foarte repede pe cei care le-au greșit, nu sunt ofensați atât de ușor și sunt bucuroși 
chiar și atunci când Dumnezeu îi pedepsește pentru că au greșit.

1. O persoană smerită întotdeauna cere ajutorul și nu ține neapărat ca totul să fie conform 
planului ei.

4. O persoană smerită iubește pacea. De fapt, pentru a trăi în pace, trebuie să fim smeriți. 

5. O persoană smerită știe când să tacă. Bineînțeles că nu este ceva greșit să vorbești, dar pe o 
persoană smerită nu o deranjează faptul că altcineva se află în centrul atenției și nu simte nevoia 
să-și exprime ideile în orice situație.

Isus spune în Matei 5:3 : „Binecuvântați... sunt cei săraci în duh (cei smeriți, cei care cred că sunt 
neînsemnați), pentru că a lor este împărăția cerurilor!” 

Să recunoaștem: smerenia nu este un cuvânt foarte popular. Totuși, peste tot în Biblie, Domnul ne 
vorbește despre beneficiile smereniei.Iacov 4:6: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor 
smeriți le dă har.” Cu alte cuvinte, cei smeriți primesc ajutorul! Smerenia este înțeleasă greșit 
uneori și privită ca o slăbiciune când de fapt, este exact opusul! Smerenia ne plasează în poziția de 
a primi harul lui Dumnezeu și de a deveni ceea ce El ne-a chemat să fim.

Care sunt celelalte trăsături caracteristice unei persoane smerite?

3. Sunt răbdători și nu devin frustrați din cauza slăbiciunilor celorlalți.

O persoană smerită este și o persoană fericită. Ea poate primi bucuria și ceea ce a chemat-o 
Dumnezeu să facă, indiferent de ceea ce crede lumea. De exemplu, s-ar putea să crezi că situațiile 
prezente și responsabilitățile date de Dumnezeu sunt banale. O persoană mândră întotdeauna 
vrea să facă ceva ce crede că lumea va admira, ceva ce poate fi considerat „important”. Adevărul 
este că nu trebuie să facem ceva important pentru a fi importanți. Suntem importanți pentru că 
Dumnezeu ne iubește și ne consideră valoroși. Valoarea ne este dată de El. Dacă primim iubirea 
Lui și dacă ne găsim adevărata valoare în El, atunci putem să ne bucurăm de scopul nostru în viață 
și putem trăi având o atitudine de mulțumire. Atât de mulți oameni sunt nefericiți pentru că se 
compară în mod constant cu alte persoane care sunt mai inteligente, mai frumoase sau au mai 
mult succes. Dar cei „săraci în duh” pot să fie fericiți și mulțumiți de ceea ce sunt.

8. O persoană smerită este foarte mulțumitoare. Acesta este motivul pentru care este și fericită. 
Când avem o atitudine de mulțumire, avem și bucurie și putere în viață.

7. O persoană smerită îi slujește pe ceilalți cu bucurie și nu o face pentru a-i impresiona pe cei din 
jur. Ei o fac pentru Dumnezeu, știind că El este cel care răsplătește.

6. O persoană smerită își vede propriile slăbiciuni și îi este ușor să și le recunoască. Când ne 
deschidem în fața cuiva, acest lucru poate să încurajeze și să ajute pe cineva ca să înțeleagă că nu 
este singurul care se confruntă cu anumite situații.

„Așadar, smeriți-vă (nu vă supraestimați) sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul 
potrivit El să vă înalțe.” - 1 Petru 5:6 (J.M.)

10. Un lider cu adevărat smerit îi tratează pe toți cu respect. În funcție de modul în care un lider îi 
tratează pe ceilalți poți să-ți dai seama cât de smerit este.

9. O persoană smerită are o conștiință sensibilă și nu ezită să se căiască atunci când trebuie.

SMERIT ȘI FERICIT?
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